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TALOTEKNIIKAN 
PALVELUORGANISAATIO 

toiminnon esimies 
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LVIS-työt 

palveluesimies Kimmo Saarinen 

 

rakennusautomaatio 

järjestelmäasiantuntija Tommi Kärri 



TALOTEKNIIKAN LVISA-PALVELUT 

- korjaukset ja asennukset taloyhtiöissä ja asunnoissa  

- putki-, sähkö- ja ilmanvaihtotyöt 

- kiinteistöautomaatio (asennukset ja 
valvontapalvelu) 

- Lämpökuvaukset, palokatkot ym.  

- talotekniikan hankkeiden valvonta ja konsultointi 

- LVIS töitä tehtäessä huomioitavia asioita: 
• sähköasennustyöt aina luvanvaraisia, pätevyysvaatimukset 

• taloyhtiön ja osakkaan välinen vastuunjako 



LÄMMITYS 

- Asuinkiinteistön energiakustannuksista noin 50 %  
kuluu lämmitykseen. Kulutusta voidaan vähentää 
kiinteistön hyvällä ja energiataloudellisella 
ylläpidolla. 

- LJ-verkoston perussäätö, säästöpotentiaali 5-15%.  

- Laiteuusinnat: siirtimet, pumput, termostaatit, 
automaatio 

- Automaatiolla tarkempi valvonta, raportointi, 
vertailut vastaaviin kiinteistöihin, sääkompensointi, 
tarpeenmukaisuus 



VESI 

- Keskimääräinen vedenkulutus Suomessa on 155 
l/asukas/vrk 

- Rakennuksen vuotuisesta lämmitysenergian 
tarpeesta jopa 30 % käyttöveden lämmitykseen.  



VEDENSÄÄSTÖ 

- Helpoin ja halvin tapa on muuttaa omia 
vedenkäyttötapoja. 20 minuutin suihku päivittäin 
maksaa noin 500 euroa vuodessa. 

- Vesikalusteiden uusiminen remontin yhteydessä, 
koska vanhat kuluttavat jopa puolet enemmän 
vettä kun uudet vastaavat. 

- Vakiovirtausventtiilien asennuksella saavutettu       
5-20 % säästöjä. 

- Vedenkulutuksen seuranta / Vuotojen valvonta 

- Huoneistokohtaiset vesimittarit, kulutus keskimäärin 
15-20 % pienempi 

 

 



VEDENKULUTUKSEN SEURANTA 

 

 

 



ILMANVAIHTO 

- Suoravetoiset taajuusmuuttaja ohjatut 
ilmanvaihtokoneet (1.1.2015 pakollisia) 
- koneiden täytettävä EU-asetuksen (327/2011) 

energiatehokkuusvaatimukset 

- sähkönkulutus vähenee jopa 50% verrattuna vanhaan 
hihnavetoiseen koneeseen 

- kanavapaineeseen perustuva säätö 

- portaaton pakkasrajoitus (asumisviihtyvyys, 
energiankulutus) 



VALAISTUS 

- Valaistuksen tarpeenmukainen ohjaus 
(rakennusautomaatio, liiketunnistimet, DALI) 

- Energiatehottomat ulkovalaistuksessa käytetyt 
elohopea- ja suurpainenatriumlamput poistuvat 
markkinoilta 2015 (EU 245/2009 ja 347/2010) 
- jatkossa käytettävä monimetalli- tai LED-lamppuja 

- voi vaatia muutoksia valaisimeen tai valaisimen uusimisen 

- LED-valaistus 
- pieni energian kulutus, ei lämpene 

- syttyy heti ja sietää hyvin toistuvia sytytyksiä 

- pitkä käyttöikä ja ympäristöystävällinen 

- hinnat halventuneet yleistymisen myötä 



AUTOMAATIO - 
KÄYTTÖLIITTYMÄ KIINTEISTÖÖN 

- Rakennusautomaatiolla ohjataan ja valvotaan 
kiinteistön teknisten laitteiden toimintaa siten, että 
energiatehokkuus ja asumisviihtyvyys on otettu 
huomioon. 

- Automaation käyttökohteita 
- kulutusseuranta ja raportointi 

- lämmityksen ja lämpimän käyttöveden säätö 

- ilmanvaihdon ohjaus ja säätö 

- saunojen ja talouskellareiden ohjaus sekä 
lämpötilaseuranta 

- ovien lukitukset, kuivauspuhaltimen ohjaus 

- hälytysvalvonta 

- historiatiedot tapahtumista ja trendeistä 



Akseli Kiinteistöpalvelut Oy 



KULUTUSSEURANTA 

 

 

 



HUOMIOITAVAA 

- Alalla paljon tuotteita ja palveluntarjoajia 
- Kannattaa ennen päätöksentekoa selvittää oman 

kiinteistön olemassa oleva ja hyödynnettävissä oleva 
tekniikka ja palvelut 

- Palveluntarjoajien säästölaskelmat usein harhaanjohtavia, 
koska kiinteistön säästöpotentiaali vahvasti riippuvainen 
lähtötasosta 

- Tiedottaminen 
- Tietoisuus energiankäytöstä ja sen kustannuksista vaikuttaa 

suoraan kulutukseen 

- Haasteena pysyvien vaikutusten aikaansaaminen 

 



LISÄTIETOJA VERKOSSA 

 

 

 

Motiva.fi 

Lampputieto.fi 



TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 
TAMPUURI 

- kiinteistönhoidon ja talotekniikan käytössä 

- huolto- ja LVIS-keikkojen vastaanotto ja työhistoria 

- Yhtiö- ja asukastietojen ylläpito 

- huoltokalenterit 

- rakennuspiirustukset 

- uutena 2015 Rakennusautomaation 
kulutusseuranta tuntitasolla (lämpö, vesi, sähkö) 

 



TAMPUURISTA UUTTA ASIAKKAILLE 

- kiinteistönhoidon ja rakennusautomaation 
asiakkaat (isännöitsijät ja puheenjohtajat) 

- Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus seurata oman 
kohteensa energiankulutusta (lämpö, vesi ja sähkö) 

- Mahdollisuus seurata kiinteistönhoidon keikkoja ja 
huoltokalenteria 

- Asiakkaille maksuton lisäarvoa tuottava palvelu 

- Palvelun jatkuva kehittäminen, toiminnan 
läpinäkyvyys ja laadun parantuminen  

- Asiakassuhteen syveneminen ja vuorovaikutuksen 
lisääntyminen 

- Tavoitteena erottua alan muista toimijoista 



TAMPUURI, TALOYHTIÖSIVUT 



TAMPUURI, KULUTUSSEURANTA 


